
P á g i n a  | 1 Newsletter nº 04 . Novembro 2010 . Distribuição Gratuita . Mensal 

Assinado protocolo entre o nosso CB e as Piscinas Municipais 
No passado dia 6 de Novembro, a GEDAZ, EM deu início a uma Campanha de Angariação de 
Fundos para a construção do nosso novo quartel. Para o efeito a GEDAZ, distribuiu pelas 
suas instalações e por todas as farmácias do concelho latas alusivas, onde todos os cidadãos 
podem colocar o seu contributo. 
Nesse mesmo dia, foi realizado o Dia Aberto Solidário nas instalações das Piscinas 
Municipais, durante o qual foi assinado um protocolo de parceria entre a GEDAZ e os BVOAZ 
onde ficou determinado que os Bombeiros teriam acesso gratuito às instalações da piscina e 
em contrapartida os Bombeiros colaborariam em acções de formação com os profissionais 
da GEDAZ. 
Durante este dia, realizou-se junto das piscinas um Quartel Aberto, onde as pessoas podiam 

realizar alguns rastreios, simulações de SBV e ver uma exposição de veículos do nosso CB. No interior das instalações a 
GEDAZ, proporcionou-se acesso gratuito a todos os Bombeiros para a prática de actividades físicas e desportivas tais como 
hidrobike, hidrodeep, hidroginástica, entre outras. 
Durante a assinatura do protocolo GEDAZ/BVOAZ, contou-se com a presença do Presidente de Direcção dos Bombeiros 
Voluntários, com o Sr. Comandante, com o Vice-Presidente do Município, Membros do Conselho de Administração da GEDAZ 
EM e com a presença de diversos elementos do Corpo Activo. 
 

Abordagem ao Politraumatizado 
Entre o dia 22 e 27 de Novembro, realizou-se no nosso CB o 1º Curso de Abordagem Pré-
Hospitalar ao Politraumatizado, curso este destinado a Bombeiros, Tripulantes de 
Ambulância, Enfermeiros, Estudantes de Enfermagem e outros Profissionais da 
Emergência Médica. 
Forneceu-se aos formandos os conhecimentos teórico e práticos que lhes permitem 
prestar ssistência e acompanhar vítimas de trauma em ambiente pré-hospitalar. Durante 
o curso abordou-se a Abordagem e Exame da Vítima de trauma, SBV – Trauma, as 
diferentes Técnicas de Imobilização e o Resgate e Extracção de Vítimas Encarceradas. 
Todas estas temáticas foram complementadas com diversas simulações práticas. 
Este curso teve a duração de 35horas e foi dinamizado pelo nosso Departamento de 
Segurança e Formação. Devido à elevada procura, prevê-se a realização de um novo 
curso já no início de 2011. 

 

Stock off  
O pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis, recebeu durante este mês, a 3ª edição da 
feira «Stock-Off» destinado a escoamento de stocks e divulgação de marcas e lojas do 
nosso Concelho. 
Como já vem sendo hábito, o nosso CB participou com o stand alusivo aos Bombeiros, 
onde os visitantes podiam descobrir mais sobre os Incêndios Urbanos e Industriais, 
Incêndios Florestais e Emergência Pré-Hospitalar. 
O objectivo desta actividade, passou pela angariação de novos sócios para a associação 
e proporcionar uma melhor interacção entre a população e os seus bombeiros. 
Durante alguns períodos do dia, foi possível no nosso stand, proporcionar aos visitantes 
o prazer de realizar algumas manobras de Suporte Básico de Vida, Imobilizações e 
experimentar o “peso” do EPI para Incêndios Urbanos e Industriais. 

Desde já, fica o agradecimento à CMOA e à UAC pelo convite e disponibilização do espaço, bem como, a todos os elementos 
do CB que dinamizaram o stand. 



.Rojoada em Travanca.
No passado dia 05, pelas 20h30m a Associação Cultural de 
Travanca (ACT), realizou uma Rojoada para angariação de 
fundos para ajudar na construção do nosso novo quartel. 
Durante este jantar compareceram diversas pessoas 
anónimas e alguns elementos do nosso CB, que quiseram 
demonstrar a sua solidariedade e apoiar esta iniciativa. 
No final do jantar, a Direcção da ACT entregou aos 
Bombeiros 500€ para a construção do futuro quartel. 
Aproveitamos assim para agradecer aos elementos da ACT. 

.Formação sobre o uso de extintores.
De acordo com o plano de formação da Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis e juntamente com o Departamento de 
Segurança e Formação deste CB, decorreram durante este 
mês, duas acções de formação para alguns funcionários da 
CMOA. 
Durante as acções, transmitiu-se aos formandos os 
conhecimentos teóricos necessários para o manuseamento de 
extintores e proporcionou-se diferentes exercícios práticos 
com objectivo de os dotar com as capacidades técnicas para 
um combate eficaz em situações de fogo real. 
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150º Aniversário do Nascimento de Bento Carqueja 
A CMOA promoveu, em parceria com a Escola Secundária Soares Basto e a EB 2,3 
Bento Carqueja, “...um programa abrangente de acções destinadas a enaltecer o 
benemérito”, com destaque para os 150 anos do nascimento de Bento Carqueja. 
Foram levadas a cabo no dia 6 de Novembro, precisamente o dia do nascimento de 
Bento Carqueja (150 anos) e, por conseguinte, “...um dia de orgulho para todos os 
oliveirenses...”, segundo Hermínio Loureiro. 
No Largo da República, na presença de muitos familiares do filantropo, o autarca 
sublinhou o “contributo” que Bento Carqueja “...deu ao desenvolvimento da 
cidade no princípio do século XX”, através de obras tão importantes como a 
iluminação pública, o abastecimento de água, o caminho-de-ferro, o hospital, o 
parque de La Salette e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários. 
A propósito do programa comemorativo, o descerramento de uma lápide alusiva à efeméride e a colocação de uma coroa de 
flores junto ao busto do insigne, contou com a presença da Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários. (Correio de Azeméis) 
 

Acidente Aparatoso nos Semáforos do Pinheirense 
Um acidente de viação no cruzamento do Restaurante Pinheirense, no IC2, no Pinheiro da Bemposta causou um ferido ligeiro. 
Semáforos estavam desligados há alguns dias. 
Maria Teresa Ferreira, de 58 anos, residente na Batalha, ficou encarcerada depois de uma colisão no cruzamento do 
Restaurante Pinheirense, no Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis. 
Segundo fonte da GNR, Maria Teresa era a acompanhante de um veículo ligeiro de mercadorias (Toyota Hiace) e terá ficado 
encarcerada pelos pés, após o embate, o que obrigou os Bombeiros de Oliveira de Azeméis a procederem a manobras de 
desencarceramento para a retirada da única vítima. 
Após ter sido extraída do interior do carro, Maria Teresa Ferreira foi transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa 
Maria da Feira com ferimentos ligeiros, mas em estado de choque. 
Após o choque o caos ficou instalado no IC2 – antiga Estrada Nacional 1 – que liga Santa Maria da Feira a Coimbra e que desde 
Outubro regista um aumento substancial de tráfego devido ao pagamento das SCUT’s na A29, itinerário que era solução para 
muitos automobilistas. 

Moradores e automobilistas indignados 
No local do acidente, as opiniões eram unânimes mas a 
grande maioria frisava que ‘se os semáforos estivessem em 
funcionamento nada disto acontecia’, afirmava um morador 
próximo. 
Outros populares lamentavam o facto de os semáforos 
estarem desligados há algum tempo e por ‘ironia do 
destino’, no dia seguinte a este aparatoso acidente, 
apareceram a funcionar. 
“Será que querem poupar dinheiro com o desligar dos 
semáforos? Não consigo perceber o motivo que gera este 
desligamento dos semáforos várias vezes seguidas”,
lamentava António Silva. (Correio de Azeméis) 

 


